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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara detail latar belakang dan alasan pemilihan judul 

tesis, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang 

lingkup penelitian dan definisi istilah. 

1.1 Latar Belakang 

Membicarakan kurikulum dalam tataran  teoritis dan praktis adalah sebuah 

discourse yang sangat panjang dan akan menemui banyak persoalan karena sifat 

dari kurikulum itu sendiri yang sangat fleksibel dan dinamis sehingga sangat 

terbuka kemungkinan untuk mendiskusikannya dalam berbagai aspek dan 

perspektif  baik ditinjau dari filosofis, sosial budaya, ilmu pengetahuan teknologi, 

ideologis politis, organisatoris.  

Dalam perkembangannya sebagai sebuah disiplin ilmu para ahli 

pendidikan tidak pernah henti-hentinya menghasilkan berbagai rumusan, konsep 

tentang kurikulum dan dari waktu ke waktu defenisi, tujuan, landasan, rumusan 

kurikulum selalu mengalami perkembangan yang tujuannya adalah untuk  

peningkatan kualitas peserta didik yang disesuaikan dengan berbagai tuntutan dan 

kebutuhan dengan menjadikan kurikulum sebagai alat/sarana untuk mencapainya.   

Secara umum kajian-kajian tentang kurikulum terdiri dari tiga hal pokok yaitu 

perencanaan kurikulum, pelaksanaan/implementasi kurikulum dan evaluasi 

kurikulum. Tiga aspek utama ini selalu menjadi topik-topik menarik yang dibahas 
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baik dalam kesempatan diskusi, seminar, penelitian yang menghasilkan temuan-

temuan baru untuk memperkaya konsep kurikulum.   

Implementasi kurikulum juga sejalan dengan perencanaan kurikulum 

mengalami perubahan sebanyak tujuh kali karena kurikulum yang 

diimplementasikan adalah kurikulum yang telah direncanakan. Implementasi 

kurikulum intinya adalah pelaksanaan proses belajar mengajar itu sendiri yang 

didalamnya terdapat rencana pembelajaran, silabus, materi, media dan sumber 

belajar, strategi pembelajaran dan evaluasi, akselerasi yang cukup tinggi pada 

wilayah implementasi terjadi pada strategi/metode/pendekatan/model 

pembelajaran baik yang ditinjau dari sisi guru maupun  ditinjau dari sisi siswanya.  

Arends (2008;261-321) mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga model 

pengajaran interaktif yang berpusat pada guru yaitu (1) presentasi atau penjelasan 

(2) pengajaran langsung (3) pengajaran konsep, sedangkan model pengejaran 

interaktif yang berpusat pada siswa terdiri atas (1) cooperatif learning (2) problem 

based learning (3) diskusi kelas, Print (1988;164) mencatat setidaknya tujuh 

strategi belajar yang dapat dipergunakan dalam aktifitas belajar yaitu: (1) strategi  

ekspostori yaitu sebuah strategi yang memperlihatkan arus informasi berlangsung 

dari sumber belajar kepada siswa, (2) strategi interaktif  yaitu strategi yang 

menghendaki adanya pertukaran antara sumber belajar dengan siswa, (3) strategi  

small group teaching yaitu strategi yang menitikberatkan pada partisipasi 

kelompok, (4) strategi inquiry teaching yaitu strategi yang melibatkan siswa 

dalam pemecahan masalah, (5) strategi individualisation yaitu strategi dengan 

melihat kemampuan siswa dalam menyelsaikan tugas yang disesuaikan dengan 
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tingkat kemampuannya, (6) strategi  models of reality yaitu strategi yang 

menyertakan siswa dalam replikasi pada dunia nyata, (7)  Strategi model Reality 

yaitu strategi yang menyertakan siswa, institusi diluar pendidikan dan sejumlah 

pengalaman belajar.  

Cham Sam (2005: 99) menegaskan bahwa “Mutu pendidikan merupakan 

konsekwensi langsung dari perubahan dan perkembangan berbagai aspek 

kehidupan manusia serta untuk mewujudkan manusia yang cerdas dan 

berkehidupan damai, terbuka di era globalisasi. Oleh sebab itu pembenahan dan 

penyempurnaan kinerja pendidikan menjadi hal pokok terutama terhadap aspek 

substansi yang mendukungnya yaitu Kurikulum.” 

Ada ungkapan menggelitik yang acapkali muncul seiring perubahan 

penguasa negeri ini yakni ganti menteri ganti kurikulum, Nyatanya dalam 

perjalanan sejarah sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kurikulum 

pendidikan nasional memang telah berulangkali mengalami perubahan, yaitu pada 

tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006 serta yang 

terbaru adalah kurikulum 2013. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis 

dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam 

masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat 

rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan 

dan perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Dari perspektif historis dari masa ke masa, determinan paradigma politik 

dan kekuasaan yang secara bersama-sama mewarnai dan mempengaruhi secara 
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kuat sistem pendidikan Indonesia selama ini. Corak sistem pendidikan suatu 

Negara pada gilirannya kembali pada stakeholder yang paling berkuasa dalam 

pengambilan kebijakan. Pada tataran ini, maka sistem politiklah yang berkuasa. 

Siapa yang berkuasa pada periode tertentu akan menggunakan kekuasaannya 

untuk menentukan apa dan bagaimana pendidikan diselenggarakan. 

Kecenderungan inilah yang kemudian turut menjadi penguat pada apa yang 

kemudian disitilahkan “ganti menteri ganti kebijakan”, termasuk didalamnya 

kurikulum pendidikan, sebab muatan-muatan politis, value, ideologi, maupun 

tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan penguasa acapkali juga disetting 

sedemikian rupa dalam kerangka kurikulum.  

Dalam pendidikan, berbagai analisis menunjukan bahwa pendidikan nasional 

dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapat 

penanganan secepatnya, di antaranya berkaitan dengan masalah relevansi, atau 

kesesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. 

Dalam kerangka inilah pemerintah menggagas KTSP, sebagai tindak lanjut 

kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi. KTSP 

merupakan kurikulum operasional yang pengembangannya diserahkan kepada 

daerah dan satuan pendidikan. Dengan demikian, melalui KTSP ini pemerintah 

berharap jurang pemisah yang semakin menganga antara pendidikan dan 

pembangunan, serta kebutuhan dunia kerja dapat segera teratasi (Mulyasa, 

2006:16). 

KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dikembangkan oleh setiap 

kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervise dinas 
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pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan 

dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu 

pada S1 dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang 

disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah atau 

madrasah. Beberapa hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah sebagai berikut: 

1. KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi 

dan karakteristik daerah, serta social budaya masyarakat setempat dan 

peserta didik. 

2. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikilum tingkat satuan 

pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan 

standar kompetensi lulusan, di bawah supervise dinas pendidikan 

kabupaten/kota, dan departemen agama yang bertanggung jawab di bidang 

pendidikan. 

Desentralisasi pendidikan menempatkan sekolah sebagai garis depan dalam 

berperilaku untuk mengelola pendidikan. Desentralisasi juga memberikan 

apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah 

dan rakyatnya. Perubahan paradigm system pendidikan membutuhkan masa 

transisi. Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, 

sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus 

proaktif, kritis, dan mau berubah. 



6 

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang dirancang oleh masing-masing 

satuan pendidikan ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan 

cerdas dalam rangka bertahan hidup menghadapi perubahan tantangan dan 

ketidakpastian dengan harapan agar dapat memberikan dasar-dasar hidup 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang dapat membangun integritas 

social serta mewujudkan karakter nasional. 

Selanjutnya Mulyasa (2007: 8-9) mengemukakan bahwa “Guru memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk peserta didik”. Kehadiran 

KTSP diharapkan dapat memberikan angin segar bagi perkembangan sekolah dan 

perkembangan iklim akademis. Semangat KTSP sejalan dengan kebutuhan dan 

tantangan perkembangan di era reformasi. Namun, tidak sedikit pula kendala yang 

dapat menghadang terlaksananya KTSP. 

Asumsinya, KTSP akan berkembang ditangan satuan pendidikan yang 

memiliki sumberdaya manusia yang memadai. Pengembangan silabus bukanlah 

hal yang mudah, jika tidak boleh dikatakan amat sulit bagi guru. Untuk sekedar 

dapat mengembangkan silabus bermutu dibutuhkan penguasaan materi dan 

kemampuan pedagogi yang tinggi dan juga waktu. Selain pengembangan KTSP 

merupakan hal baru bagi guru, kesulitan lain pengembangan KTSP adalah karena 

rendahnya kualitas guru. Guru selama ini berperan sebagai pelaksana kurikulum 

sehingga tak mudah mengubah paradigma berpikir guru  sebagai pelaksana 

kurikulum menjadi pengembang sekaligus pelaksana kurikulum. 
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Berdasarkan hasil penelitian Khusniatul laely tentang implementasi KTSP di 

SMP Negeri 3 Bantur, ditemukan bahwa partisipasi guru masih kurang maksimal. 

Guru tidak mengembangkan sendiri Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi 

dari pusat, tetapi guru merevisi sebagian saja kurikulum contoh dari Dinas 

Pendidikan. 

Mulyasa (2008:7) menguraikan bahwa kekurang pahaman guru sebagai 

penyelenggara pendidikan terhadap kurikulum dapat berakibat fatal terhadap hasil 

belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari fenomena empiris di lapangan, ketika para 

siswa dihadapkan pada ujian nasional, para guru sering kelabakan, dan sering 

ketakutan, takut kalau-kalau siswa di sekolahnya tidak mampu mengerjakan soal-

soal ujian dan tidak lulus. Saling menyalahkan dan mengkambing-hitamkan pihak 

lain menjadi senjata untuk melindungi diri dan menutupi kesalahan yang telah 

berakibat pada kegagalan pendidikan yang terjadi di depan mata. 

Ridwan (2009) dalam tesisnya berjudul “Kesiapan Sekolah Dasar Dalam 

Melaksanakan KTSP di Kecamatan Kadur Kabupaten Madura”  menyimpulkan  

bahwa pemahaman konsep KTSP guru dan kepala sekolah sangat beragam. Hanya 

satu seorang kepala sekolah yang paham tentang konsep KTSP. Hal itu 

disebabkan adanya pemahaman yang berbeda ketika mengikuti proses sosialisasi 

serta kurangnya referensi yang memadai untuk dipelajari olen guru dan kepala 

sekolah. Selanjutnya dalam penelitian tersebut disebutkan juga bahwa 

kelengkapan sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga masyarakat 

yang diwakili oleh komite sekolah kurang aktif dalam proses penyusunan KTSP, 

karena masyarakat lebih memasrahkan pada sekolah karena kurang mengertinya 
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terhadap seluk beluk pengembangan kurikulum. Untuk itu, diperlukan kepala 

sekolah maupun guru untuk bisa memahami  dalam pelaksanaan KTSP sehingga 

berdampak terhadap proses belajar mengajar   yang baik dan bisa menghasilkan 

output yang baik pula. 

Hasil observasi awal  yang telah penulis lakukan di Sekolah Dasar Negeri 

Pisang Candi 1 Malang menunjukkan  bahwa setiap tahunnya ada siswa yang 

tidak naik di setiap kelas yang ada, dan ada beberapa kelas yang lebih dari lima 

siswa tidak naik. Bahkan di sekolah ini juga rendah dalam bidang prestasi. 

Untuk mengetahui kesiapan dalam melaksanakan KTSP khususnya yang 

menyangkut pemahaman konsep, sarana dan prasarana, dan bagaimana proses 

penyusunan proses KTSP pada Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang, 

maka diperlukan data dan fakta yang konkrit dan valid.  Untuk itu perlu diadakan 

penelitian yang menyeluruh dan komprehensip tentang pelaksanaan KTSP. 

Atas pertimbangan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti kesiapan sekolah 

Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang dalam melaksanakan KTSP. Apa 

kekurangan dan kelebihannya, serta apa pula yang menjadi motivasi untuk 

melaksanakan itu. Hal ini menggugah peneliti untuk mengungkap pelaksanaan 

KTSP melalui judul tesis “ Analisis Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) di Sekolah Dasar Negeri Pisang Candi 1 Malang”  sebagai 

upaya pengungkapan fakta dan data di tengah kurangnya fasilitas, sosialisasi yang 

memadai serta pemahaman dan pengetahuan yang beragam para pengelola satuan 

pendidikan Sekolah Dasar. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasinya KTSP dalam proses belajar mengajar di SD 

Negeri Pisang Candi 1 Malang? 

2. Bagaimanakah hasil implementasi KTSP di  SD Negeri Pisang Candi 1 

Malang? 

3. Adakah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi KTSP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan  implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam 

proses belajar mengajar di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang. 

2. Menganalisis hasil implementasi KTSP di SD Negeri Pisang Candi 1 Malang. 

3. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi KTSP. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Kepala Sekolah 

Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengambil kebijakan tentang 

pelaksanaan atau pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

khususnya di Sekolah Dasar (SD). 
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b. Guru 

Memberikan masukan kepada guru-guru agar lebih meningkatkan 

kesiapannya terhadap pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di 

Sekolah Dasar. 

c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang 

Memberikan masukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang 

untuk menentukan kebijakan-kebijakan baru tentang pelaksanaan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di kota Malang sesuai dengan kondisi 

sekolah dan daerah masing-masing. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian dengan judul Analisis Implementasi Kurikulum Tingkat satuan 

Pendidikan Sekolah Dasar di Kota Malang, merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk meneliti sejauh mana sebuah sekolah menyikapi kebijakan 

pemerintah tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maka perlu penegasan atau 

kejelasan kata-kata kunci dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau 

inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan gambaran baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. 

2. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik 

sekolah/daerah, social budaya masyarakat setempat, dan karakteristik peserta 

didik. 

  

 


